











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	දසකනිපාතො
	ආනිසංසවග්ගො
	කිමත්ථිය සුත්තං
	චෙතනාකරණීය සුත්තං
	පඨම උපනිස සුත්තං
	දුතිය උපනිස සුත්තං
	තතිය උපනිස සුත්තං
	සමාධි සුත්තං
	සාරිපුත්ත සුත්තං
	සද්ධ සුත්තං
	සත්තවිමොක්ඛ සුත්තං
	විජ්ජා සුත්තං

	නාථවග්ගො
	සෙනාසන සුත්තං
	පඤ්චඞ්ග සුත්තං
	සංයොජන සුත්තං
	චෙතොඛීල සුත්තං
	අප්පමාද සුත්තං
	ආහුනෙය්ය සුත්තං
	පඨම නාථ සුත්තං
	දුතිය නාථකරණ සුත්තං
	පඨම අරියවාස සුත්තං
	දුතිය අරියවාස සුත්තං

	මහාවග්ගො
	සීහනාද සුත්තං
	අධිවුත්තිපද සුත්තං
	කාය සුත්තං
	මහාචුන්ද සුත්තං
	කසිණ සුත්තං
	කාලි සුත්තං
	පඨම මහාපඤ්හ සුත්තං
	දුතිය මහාපඤ්හ සුත්තං
	පඨම කොසල සුත්තං
	දුතිය කොසල සුත්තං

	උපාලිවග්ගො
	උපාලි සුත්තං
	පාතිමොක්ඛට්ඨපන සුත්තං
	උබ්බාහිකා සුත්තං
	උපසම්පදා සුත්තං
	නිස්සය සුත්තං
	සාමණෙර සුත්තං
	සඞ්ඝභෙද සුත්තං
	සඞ්ගසාමග්ගි සුත්තං
	පඨමානන්ද සුත්තං
	දුතියානන්ද සුත්තං

	අක්කොසවග්ගො
	විවාද සුත්තං
	පඨම විවාදමූල සුත්තං
	දුතිය විවාදමූල සුත්තං
	කුසිනාරා සුත්තං
	රාජන්තෙපුරප්පවෙසන සුත්තං
	සක්ක සුත්තං
	මහාලි සුත්තං
	දසධම්ම සුත්තං
	සරීරට්ඨධම්ම සුත්තං
	භණ්ඩන සුත්තං

	සචිත්තවග්ගො
	සචිත්ත සුත්තං
	සාරිපුත්ත සුත්තං
	ඨිති සුත්තං
	සමථ සුත්තං
	පරිහාන සුත්තං
	පඨමසඤ්ඤා සුත්තං
	දුතියසඤ්ඤා සුත්තං
	මූලක සුත්තං
	පබ්බජ්ජා සුත්තං
	ගිරිමානන්ද සුත්තං

	යමකවග්ගො
	අවිජ්ජා සුත්තං
	තණ්හා සුත්තං
	නිට්ඨඞ්ගත සුත්තං
	අවෙච්චප්පසන්න සුත්තං
	පඨම සුඛ සුත්තං
	දුතිය සුඛ සුත්තං
	පඨම නළකපාන සුත්තං
	දුතිය නළකපාන සුත්තං
	පඨම කථාවත්ථු සුත්තං
	දුතිය කථාවත්ථු සුත්තං

	ආකඞ්ඛවග්ගො
	ආකඞ්ඛෙය්ය සුත්තං
	කණටක සුත්තං
	ඉට්ඨධම්ම සුත්තං
	වඩ්ඪි සුත්තං
	මිගසාලා සුත්තං
	තයොධම්ම සුත්තං
	කාක සුත්තං
	නිගණ්ඨ සුත්තං
	ආඝාතවත්ථු සුත්තං
	ආඝාතපටිවිනය සුත්තං

	ථෙරවග්ගො
	බාහුන සුත්තං
	ආනන්ද සුත්තං
	පුණ්ණිය සුත්තං
	බ්යාකරණ සුත්තං
	කත්ථි සුත්තං
	අධිමාන සුත්තං
	අධිකරණික සුත්තං
	අක්කොසක සුත්තං
	කොකාලික සුත්තං
	ඛීණාසවබල සුත්තං

	උපාලිවග්ගො
	කාමභොගී සුත්තං
	භය සුත්තං
	කින්දිට්ඨික සුත්තං
	වජ්ජීයමාහිත සුත්තං
	උත්තිය සුත්තං
	කොකනද සුත්තං
	ආහුනෙය්ය සුත්තං
	ථෙර සුත්තං
	උපාලි සුත්තං
	භබ්බාභබ්බ සුත්තං

	සමණසඤ්ඤාවග්ගො
	සමණසඤ්ඤා සුත්තං
	බොජ්ඣඞ්ග සුත්තං
	මිච්ඡත්ත සුත්තං
	බීජ සුත්තං
	විජ්ජා සුත්තං
	නිජ්ජර සුත්තං
	ධොවන සුත්තං
	තිකිච්ඡක සුත්තං
	වමන සුත්තං
	නිද්ධමනිය සුත්තං
	අසෙඛ සුත්තං
	අසෙඛියධම්ම සුත්තං

	පච්චොරොහණීවග්ගො
	පඨම අධම්ම සුත්තං
	දුතිය අධම්ම සුත්තං
	තතිය අධම්ම සුත්තං
	අජිත සුත්තං
	සඞ්ගාරව සුත්තං
	ඔරිමතීර සුත්තං
	පඨම පච්චොරොහණී සුත්තං
	දුතිය පච්චොරොහණී සුත්තං
	පුබ්බඞ්ගම සුත්තං
	ආසවක්ඛය සුත්තං

	පරිසුද්ධවග්ගො
	පඨම සුත්තං
	දුතිය සුත්තං
	තතිය සුත්තං
	චතුත්ථ සුත්තං
	පඤ්චම සුත්තං
	ඡට්ඨම සුත්තං
	සත්තම සුත්තං
	අට්ඨම සුත්තං
	නවම සුත්තං
	දසම සුත්තං
	එකාදසම සුත්තං

	සාධුවග්ගො
	සාධු සුත්තං
	අරියධම්ම් සුත්තං
	කුසල සුත්තං
	අත්ථ සුත්තං
	ධම්ම සුත්තං
	සාසව සුත්තං
	සාවජ්ජ සුත්තං
	තපනීය සුත්තං
	ආචයගාමී සුත්තං
	දුක්ඛුද්රය සුත්තං
	දුක්ඛවිපාක සුත්තං

	අරියවග්ගො
	අරියමග්ග සුත්තං
	සුක්කමග්ග සුත්තං
	සද්ධම්ම සුත්තං
	සප්පුරිසධම්ම සුත්තං
	උප්පාදෙතබ්බ සුත්තං
	ආසෙවිතබ්බ සුත්තං
	භාවෙතබ්බ සුත්තං
	බහුලීකත්තබ්බ සුත්තං
	අනුස්සරිතබ්බ සුත්තං
	සච්ඡිකාතබ්බ සුත්තං

	පූග්ගලවග්ගො
	සෙවිතබ්බ සුත්තං
	භජිතබ්බාදිඑකාදස සුත්තානි

	ජාණුස්සොණිවග්ගො
	බ්රාහ්මණපච්චොරොහණී සුත්තං
	අරියපච්චොරොහණී සුත්තං
	සඞ්ගාරව සුත්තං
	ඔරිමතීර සුත්තං
	පඨම අධම්ම සුත්තං
	දුතිය අධම්ම සුත්තං
	තතිය අධම්ම සුත්තං
	කම්මනිදාන සුත්තං
	සපරික්කමන සුත්තං
	චුන්ද සුත්තං
	ජාණුස්සොණි සුත්තං

	සාධුවග්ගො
	සාධු සුත්තං
	අරියධම්ම සුත්තං
	කුසල සුත්තං
	අත්ථ සුත්තං
	ධම්ම සුත්තං
	සාසවධම්ම සුත්තං
	සාවජ්ජ සුත්තං
	තපනීය සුත්තං
	ආචයගාමී සුත්තං
	දුක්ඛුද්රය සුත්තං
	දුක්ඛවිපාක සුත්තං

	අරියමග්ගවග්ගො
	අරියමග්ග සුත්තං
	කණ්හමග්ග සුත්තං
	සද්ධම්ම සුත්තං
	සප්පුරිසධම්ම සුත්තං
	උප්පාදෙතබ්බධම්ම සුත්තං
	ආසෙවිතබ්බධම්ම සුත්තං
	භාවෙතබ්බධම්ම සුත්තං
	බහුලීකාතබ්බධම්ම සුත්තං
	අනුස්සරිතබ්බධම්ම සුත්තං
	සච්ඡිකාතබ්බධම්ම සුත්තං

	(අපර) පුග්ගලවග්ගො
	සෙවිතබ්බාදිද්වාදසසුත්තානි

	කරජකායවග්ගෙ
	පඨම නිරය සුත්තං
	දුතිය නිරය සුත්තං
	මාතුගාම සුත්තං
	උපාසිකා සුත්තං
	විසාරද සුත්තං
	සංසප්පනියපරියාය සුත්තං
	පඨම සඤ්චෙතනික සුත්තං
	දුතිය සඤ්චෙතනික සුත්තං
	කරජකාය සුත්තං
	අධම්මචරියා සුත්තං

	සාමඤ්ඤවග්ගො
	පඨම සුත්තං
	දුතිය සුත්තං
	තතිය සුත්තං
	චතුත්ථ සුත්තං
	පඤ්චමාදිසුත්තානි

	රාගාදිපෙය්යාලං
	රාගාදි-පමාදන්තසුත්තානි


	එකාදසකනිපාතො
	නිස්සයවග්ගො
	කිමත්ථිය සුත්තං
	නචෙතනාකරණීය සුත්තං
	පඨම උපනිස සුත්තං
	දුතිය උපනිස සුත්තං
	තතිය උපනිස සුත්තං
	ව්යසන සුත්තං
	පඨමසඤ්ඤා සුත්තං
	මනසිකාර සුත්තං
	සන්ධ සුත්තං
	මොරනිවාප සුත්තං

	අනුස්සතිවග්ගො
	පඨම මහානාම සුත්තං
	දුතිය මහානාම සුත්තං
	නන්දිය සුත්තං
	සුභූති සුත්තං
	මෙත්තානිසංස සුත්තං
	අට්ඨකනාගර සුත්තං
	ගොපාලක සුත්තං
	පඨම සමාධි සුත්තං
	දුතිය සමාධි සුත්තං
	තතිය සමාධි සුත්තං
	චතුත්ථ සමාධි සුත්තං

	සාමඤ්ඤවග්ගො
	අනිච්චානුපස්සනාදිසුත්තානි

	රාගාදිපෙය්යාලො
	රාගාදි සුත්තානි



